
สัญญาเลขท ๔๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบบนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมิ่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพรตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำส่ัง  ๆท่ี ๗๙๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
และคำสั่งๆ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวับท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ,, ฝ่ายหน่ีง กับ บริษัท เอ์มจิ 
กำแพงเพชร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นมิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกำแพงเพชร กรมพัดเนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มิลำนักงานใหญ่อยู่ เลขทิ ๑๗๓ หมู่ ๑ ตำบลนครซม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด 
กำแพงเพชร โดยนางปภาพินทํ จันทร์ดา ผู้รับมอบอำนาจจาก นายธเนศ เจริญชัยฤทธิ้ ผู้มิอำนาจลงนามผูกพันนิติ 
บุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองชองลำนักงานทะเบียนหันล่7ฝบริษัทจังหวัคกำแพงเพชรกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระท^ง 
พ าณ ิช ย ์ท ี่™ .00๐๑๖๒.ลงวันที่๓ กุมภาพันธ์๒๕๐๕และหน ังส ือมอบอำนาจลงว ันท ี่ ๑๖ ก ับยายบ ๒๕๖๕ 
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้ชาย,, อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมิช้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ชายตกลงชาย รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ดันขับเคลื่อน ๔ ล้อ 

แบบดับเบํ่ลแค็บ จำนวน ๑ ดัน (กองคลัง) ด้วยวิธิบ่ระกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หน่ึง) คัน 
เป็นราคาท้ังส้ิน ๘๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแลนเจ็ดหม่ืนลองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 
๕๗.๐๔๖.๗๓ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันลี่ลิบหกบาทเจ็ดลิบสามลตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่าย 
ท้ังปวงด้วยแล้ว

สัญญาซ้ือ6บาย

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ชายรับรองว่าสิงของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น 

ของเก่าเก็บ และมิคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ผนวก ๒
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมิการตรวจทดสอบ ผู้ชายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว 

ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงชอง สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก 
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา 
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังลือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๓ หน้า 
จำนวน ๙ หน้า 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

(ลงซื่อ). ผู้ซ้ือ (ลงซีอ)..

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางปภาพินทํ จันทร์ดา)



V

๓.๔ ผนวก ๔ สำเบาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า
๓.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือค้ําประกันสัญญา จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจนัยของผู้ซื้อ 
คำวินิจนัยของผู้ซ้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำชุบ 

ภ,ายใ'น'วัน,ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนดโวิในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมท้ังหีบห่อหรือ 
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ัง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยทำเป็นหนังสือนำไปย่ืนต่อผู้ซ้ือ ณ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำชุน 
ในวับและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (ลาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบและเห็บว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรัชเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ีงสิทธิท่ีจะ 

ไม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีลุดเท่าทิจะทำไต้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ 
ใหม่ หรือต้องทำการแกัเขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว 
ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ข้อ ๖. การขำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงขำระเงิน ค่าส่ิงของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือไต้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๔ ไว้โดย

ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความขำรุดบกพร่องหรือขัดช้องของส่ิงของตามสัญญาน้ี เป็นเวลา ๑ (หน่ึง) ปี 

นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หาก 
สิ่งของตามสัญญานี้เกิดขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือ 
แกไขให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การไต้ดีดังเดิม ภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแกไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อื่นให้ 
ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ 
ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ซ้ือมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องน้ันเอง 
หรือให้ผู้อื่นแกเขความขำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่บทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดท้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาไต้

(ลงชื่อ). ผู้ซ้ือ (ลงฃือ)..

/1แว้y. milขว่ยฟ น- y j  ร

(นายวิชัย 'นณอดมพร) (นางปภาพินทํ จันทร์ดา)



ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้ชายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือm ประกันสัญญาชองธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาซน) 

เลขท่ี ๐๒ร๖ รา๒๒๑๐อ๐๒๘๐ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๖๕0๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหมีนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔(...ห้า...) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ชื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการ 
จัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนดก็ได้ และจะต้องมึอายุการค!าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบลิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดชื้นคราว 
ใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ช้ือ 
ภายใน ๑๔ (สืบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ชื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ชื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบึ๋ยเมื่อผู้ขายพ้น 
จากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเม่ือครบกำหนดล่งมอบสี่งฃองตามสัญญานี้แล้ว 

หากผู้ขายไม่ล่งมอบสิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ช้ือหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ช้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ท้ังหมดหรือแต่บางล่วบได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ชื้อที่จะเรียกร้องค่าเสิยหายจากผู้ชาย 

ในกรณีท่ีผู้ชื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ชื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ชื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ชื้อจัดชื้อสิ่งของจากบุคคล 
อื่นเต็มจำนวนหรือเอพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา 
ผู้ชายจะต้องชดใช้ราคาที่เพื่มฃึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑0. ค่าปรับ
ใบกรณีท่ีผู้ชื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ชื้อเป็น 

รายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (คูนยจุดลองคูนย) ของราคาส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา 
จนถึงวันทื่ผู้ขายได้นำสิงของมาล่งมอบให้แก่ผู้ชื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงช้ือขายประกอบกันเป็นซด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง 
บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณีให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบส่ิงของ 
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ช้ือยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ชื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ชื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ 
ชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ชื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อ 
ครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ชื้อมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
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ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายแ; ■ ผู้ซ้ือ ผู้ขายต้องข'ดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิงภายใน 
กำหนด ๑'๕ (ลีบห้า) วน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 
ระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันภาร 
ป ฏินัฅ ต า ม สั'ญ ญ าไ ด้ใงัน ที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแต้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังชาดอย' จนครบถ้วนฅามจำนวน 
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อชายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีทิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อับหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ชี่งออกคาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและภารบริหารพัสคภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถล่งมอบส่ิงของฅามเง่ือนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้ง 
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันล้ินสุด 
ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนีง ให้ถือว่าผู้ขายไค้ลละสิทธิเรียกร้องในการ 
ที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อชี่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซ้ือ 
ทีจะที:จาร a n  ตามท่ีเทีน?,มควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาบี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ชายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามา 

จากต่างประเทค และสิ่งของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ 
ชนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาคกำหนด ผู้ชายต้องจัดการให้ส่ิงชองดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีลิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน 
บรรทุกของน้ันลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นชองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ 
อ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการลังหรือนำเข้าสิ่งชองดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าส่ิงของน้ันเป็นส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้ขาย 
จะต้องล่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับภารส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่ส่ิงของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือ 
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืน 
ได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกชองโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

(ลงซอ). .ผู้ซ้ือ (ลงซ่ือ)..
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ในกรณีที่พู้ายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ 
ผู้ซ้ือ แต่จะ'ขอส่งมอ'บส่ิงของดังกล่า?ให้ผู้ช้ือก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรันส่ิงของดังกล่าวไว้ก่อนและ 
ขำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกลาวแล้วได้

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองอบัน มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงอบัช
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